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KULDĪGĀ 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Kuldīgas novada Domes 

2013.gada 31.oktobra 
sēdes lēmumu  

(prot. Nr.14., p.52.) 
 

Saistošie noteikumi Nr. 2013/17 
Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/25 ”Kuldīgas 

novada pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 13.punktu,  
Publisko aģentūru likuma  

17.panta otro daļu un ceturto daļu 
 

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
2012/25 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” 
šādus grozījumus: 
1.1. aizstāt noteikumu pielikumā simbolu „Ls” ar „euro”; 
1.2. aizstāt noteikumu pielikuma 1.punktā skaitli „5,14” ar skaitli „7,31”;  
1.3. aizstāt noteikumu pielikuma 2.punktā skaitli „10,02” ar skaitli „14,26”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 

Domes priekšsēdētāja        I.Bērziņa 

 
 
 
  



 

 
 

Paskaidrojuma raksts 

Kuldīgas novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/17 
„Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.2012/25 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas 
pakalpojumi” 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa un Ministru 
kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par „Koncepciju par 
normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 
1.2.apakšpunkts. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests euro, 
nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības 
2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2012/25 „Kuldīgas 
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas 
pakalpojumi” (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.2012/25), aizstājot 
tajos latus ar euro. 
Šie saistošie noteikumi paredz aizstāt saistošajos noteikumos 
Nr.2012/25 latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 
32.pantā paredzētajiem principiem.  
Noteikumu projekts paredz, nemainot pastāvošo tiesisko regulējumu 
pēc būtības, aizstāt latus ar euro. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

 

Ietekme uz budžetu  neievērojama. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē nebija 
nepieciešamas, jo grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2012/25 
nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj 
latus ar euro. 

 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
  
 
 
 


